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หนา้ 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

สรุปผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1 ปี 2565 สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 

เหตกุารณท์ี่ส  าคญัที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบรษิัทฯ 

แในบรษิัท ยนูิ พาวเวอร ์เทค จ ากดั (UPT) จากกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯโดยคิดเป็นสดัส่วนการลงทนุในบรษิัท

ย่อยรอ้ยละ 99 ในการจดัท ารายงานทางการเงิน ฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยพิจารณาแลว้เห็นวา่การลงทนุ

ขา้งตน้ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั ดงันัน้ บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาล

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยถือเสมือนว่า บรษิัทในกลุ่มไดด้  าเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจ

เดียวกนัมาตัง้แต่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2564 แมว้า่รูปแบบความสมัพนัธท์างกฎหมายของกลุ่มบรษิัทกบับรษิัท ยนูิ พาว

เวอร ์เทค จ ากดั จะเกิดขึน้ภายหลงัก็ตาม 

1) ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจากเหตุการณส์ าคญัขา้งตน้ ทาง

บรษิัทฯไดจ้ดัท าสรุปผลการด าเนินงานในรอบไตรมาส 1 สิน้สดุ 31 มีนาคม ดว้ยตารางเปรียบเทียบ “งบการเงินเสมือน” ซึ่ง

จะแสดงในตารางหัวขอ้ “ปรับปรุงใหม่” เพื่อแสดงขอ้มลูแบบรวมผลการด าเนินงานของ UPT ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

และ “งบการเงินก่อนปรบัปรุง” ” ซึ่งแสดงในตารางหัวขอ้ “ตามที่รายงานไว้เดิม” เพื่อแสดงขอ้มูลแบบไม่รวมผลการ

ด าเนินงานของ UPT ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ในขณะเวลาที่ทางบริษัทฯยังไม่ไดเ้ขา้ลงทุน เพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงที่

แทจ้รงิ 

งบการเงนิรวมของกลุ่มบริษทัฯ  
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปรับปรุงใหม่ ตามทีร่ายงานไว้เดิม 

Q1/64 Q1/65 
เปล่ียน 
แปลง  Q1/64 Q1/65 

เปล่ียน 
แปลง  

รายไดร้วม1 574.0 861.7 50.1% 501.0 861.7 72.0% 

EBITDA2 443.2 688.4 55.3% 413.3 688.4 66.6% 

ก าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัท) 183.1 294.8 61.0% 183.1 294.8 61.0% 
ก าไรหลกัจากการด าเนินงาน  178.2 295.8 66.0% 178.2 295.8 66.0% 

อตัราก าไร EBITDA (%) 77.2% 79.9%   82.5% 79.9%  

อตัราก าไรสทุธิ (%) 31.9% 34.2%   36.5% 34.2%   

อตัราก าไรหลกัจากการด าเนินงาน (%) 31.0% 34.3%   35.9% 34.3%   

หมายเหต:ุ 1   รวมรายไดท้างการเงิน 
2   ไม่รวมก าไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง 
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หนา้ 2 

ผลการด าเนินงานส าหรบังวด 1 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วมเท่ากับ 861.7 ลา้น

บาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 50.1 โดยมีก าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท) เท่ากบั 294.8 ลา้นบาทและ EBITDA เท่ากบั  

688.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิ และอตัราก าไร EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 34.2 และ 79.9 ตามล าดบั  

ในส่วนทีเ่ป็นผลการด าเนินงานของบริษัท ซ่ึงสะท้อนจากงบการเงินก่อนปรับปรุง กลุ่มบริษัทมีรายได้
รวมเท่ากับ 861.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 501.0 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 72.0 รายได้ทีเ่พิ่มขึน้เป็นผล
มาจากการรับรู้รายได้จากโครงการ UPT โครงการลีโอ ประเทศญ่ีปุ่ น และโครงการพลังงานลม ประเทศ
เวียดนาม และโซลารรู์ฟท๊อปในประเทศอินโดนีเซีย โดยมี EBITDA เท่ากับ  688.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 413.3 
ล้านบาทจากไตรมาส 1 ปี 2564 คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 66.6  

 ส าหรบัก าไรหลกัจากการด าเนินงานจ านวน 295.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 178.2 ลา้นบาท คิดเป็นการ

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 66.0 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

2) การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

2.1) การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

 (1) รายได้ 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
โครงสร้างรายได้ (หน่วย: ล้านบาท) 

ปรับปรุงใหม่ ตามทีร่ายงานไว้เดิม 

Q1/64 Q1/65 
เปล่ียน 
แปลง  Q1/64 Q1/65 

เปล่ียน 
แปลง  

  รวมรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศไทย 303.1 295.7   230.1 295.7   

  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ น 175.2 360.8   175.2 360.8   

  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม 44.6 149.5   44.6 149.5   
  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศมองโกเลีย 29.9 30.3   29.9 30.3   
  รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย 2.2 11.4   2.2 11.4   
รวมรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า 554.9 847.7 52.8% 482.0 847.7 75.9% 

 รายไดจ้ากค่าบริการรบัเหมาก่อสรา้งโซลารบ์นหลงัคา 2.8 7.4   2.8 7.4   

 รายไดอ้ื่น1 16.2 6.7   16.2 6.7   

รายได้รวม 574.0 861.7 50.1% 501.0 861.7 72.0% 

หมายเหต:ุ 1 รายไดอ้ื่น เช่น รายไดค่้าบริหาร รายไดค่้าบริการ ค่าภาษีอากรน าเขา้เครื่องจกัร ดอกเบีย้รบั ก าไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน และรายไดจ้าก
กองทนุพฒันาไฟฟ้า เป็นตน้  

รายไดห้ลักของบริษัทมาจากการจ าหน่ายไฟฟ้า โดยในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีรายไดร้วมจากการ

จ าหน่ายไฟฟ้าเท่ากับ 847.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นรอ้ยละ 52.8 โดยรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ส่วน

ใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของการจ าหน่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ โดยมาจากการรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการลีโอ1 ประเทศญ่ีปุ่ น
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หนา้ 3 

ซึ่งเริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นปลายเดือนกรกฎาคม 2564 โครงการพลังงานลม ประเทศเวียดนาม ซึ่งเริ่มเปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นปลายเดือนตลุาคม 2564 

โดยหากเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 1 ปี 2565 กับผลการด าเนินงานของไตรมาส 1 
ปี 2564 ของงบการเงินก่อนปรับปรุงพบว่า กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมจากการจ าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึน้จากงวด
เดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 75.9 โดยรายได้ทีเ่พิ่มขึน้ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้จากโครงการทีไ่ด้กล่าว
ไปข้างต้น นอกจากนี ้ยังมีการรับรู้รายได้จากโครงการ UPT ทีบ่ริษัทเข้าไปลงทุนในเดือนกรกฎาคม 2564 

(2) ต้นทุนขาย 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
ต้นทนุขาย (หน่วย: ล้านบาท) 

ปรับปรุงใหม่ ตามทีร่ายงานไว้เดิม 

Q1/64 Q1/65 
เปล่ียน 
แปลง  Q1/64 Q1/65 

เปล่ียน 
แปลง  

ค่าด าเนินการและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า 61.7 65.2   43.6 65.2   

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 159.1 266.7   126.1 266.7   

ค่าตน้ทนุรบัเหมาก่อสรา้งโครงการโซลารบ์นหลงัคา 2.0 6.3   2.0 6.3   

อื่นๆ1  13.4 13.2   13.2 13.2   

ต้นทนุขายรวม 236.1 351.3 48.8% 184.8 351.3 90.1% 

 

 หมายเหต:ุ 1 อ่ืนๆ เช่น ค่าไฟฟ้า เงินเดือน/โบนสัพนกังาน ค่าเบีย้ประกนั และค่าเช่าที่ดินโครงการญ่ีปุ่ น 

กลุ่มบริษัทฯ มีตน้ทุนขายที่เพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของรายได ้โดยตน้ทุนขายที่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่มาจากการ

เพิ่มขึน้ของค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย รวมถึงค่าด าเนินการและบ ารุงรกัษา อนัเป็นผลมาจากการเริ่มด าเนินงานเชิง

พาณิชยข์องโครงการใหม่ที่พึ่งเปิดด าเนินการ  

 (3) ก าไรขั้นต้น 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
ก าไรขั้นตน้ (หน่วย: ล้านบาท) 

ปรับปรุงใหม่ ตามทีร่ายงานไว้เดิม 

Q1/64 Q1/65 เปล่ียน 
แปลง  Q1/64 Q1/65 เปล่ียน 

แปลง  

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าและรายไดจ้ากค่าก่อสรา้ง 557.7 855.0   484.8 855.0   

ตน้ทนุขายรวม 236.1 351.3   184.8 351.3   

ก าไรขั้นตน้รวม 321.6 503.7 56.6% 300.0 503.7 67.9% 

อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 57.7% 58.9%  61.9% 58.9%  
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ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรขั้นตน้เท่ากับ 503.7 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราก าไรขั้นตน้รอ้ยละ 58.9 

และเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัปีก่อนหนา้รอ้ยละ 56.6  

ในไตรมาส 1 ปี 2565 (งบการเงินก่อนปรับปรุง) กลุ่มบริษัทมีก าไรขั้นต้น 503.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 
300.0 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 67.9  

  

(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
Q1/64 Q1/65 เปล่ียนแปลง  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (หน่วย: ล้านบาท) 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารทั่วไป 36.5 61.1 67.2%  

    

ในไตรมาส 1 ปี 2565 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทั่วไปเพิ่มขึน้เป็น 61.1 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 67.2% 

ตามการเริ่มด าเนินงานเชิงพาณิชยข์องโครงการใหม่ 

     (5) ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
Q1/64 Q1/65 เปล่ียนแปลง  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน 86.2  123.6 43.4% 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินเพิ่มขึน้ เกิดจากการรบัรูค้่าใชจ้่ายดอกเบีย้ของโครงการที่เริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยท์ี่

เพิ่มขึน้ และการรบัรูค้่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากการออกหุน้กู ้

(6) ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท) และก าไรหลักจากการด าเนินงาน 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  
Q1/64 Q1/65 เปล่ียนแปลง  

ก าไรหลกัจากการด าเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 183.1 294.8 61.0% 

บวกกลบั ผลขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง  (4.9) 1.1   

ก าไรหลักจากการด าเนินการ (Core Operating Profit) 178.2 295.6 66.0% 

 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บรษิัทมกี าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัท) 294.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 61.0 จาก
งวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ มีสาเหตมุาจากการรบัรูก้  าไรจากการเริ่มด าเนินการเชงิพาณิชยข์องโครงการใหม่  
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ส าหรบัก าไรหลกัจากการด าเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2565 เพิม่ขึน้จาก 178.2 ลา้นบาท เป็น 295.6 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 66.0 จากงวดเดียวกนัปีก่อนหนา้เป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการเริ่มด าเนินการเชงิพาณิชยข์อง

โครงการใหม ่

ก าไรหลักจากการด าเนินงาน (Core Operating Profit) เป็นดัชนีที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการใชเ้ป็นดชันีชี ้

วดัผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และใชเ้ป็นปัจจยัในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลควบคู่กับนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลของบรษิัท โดยส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 มีรายการปรบัปรุงก าไรสทุธิมาเป็นก าไรหลกัจากการด าเนินงาน โดยบวก

กลบัขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิที่เป็นรายการของเงินกูร้ะหว่างภายในกลุ่มบรษิัท (unrealized foreign 

exchange gain from loan from subordinaries) จ านวน 1.1 ลา้นบาท  
 

2.2 สถานะทางการเงนิ 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  31 ธ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 
เปลี่ยนแปลง  

ฐานะทางการเงนิของกลุ่มบริษัท (หน่วย: ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

สินทรพัย ์ 24,063.3  25,809.6  7.3% 

หนีสิ้น 17,689.1  18,509.3  4.6% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 6,374.2  7,300.3  14.5% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  5,884.1  6,793.1  15.4% 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (งบการเงนิรวม) 2.78 2.54   
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (งบเฉพาะกิจการ) 0.58 0.68   

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมเท่ากับ 25,809.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,746.2 ลา้นบาท 
จาก 24,063.3 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็นอตัราเพิ่มรอ้ยละ 7.3 โดยสินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้หลกัๆ มาจากการ
เพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 1,116.7 ลา้นบาท และเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 987.7 ลา้น
บาท ในขณะที่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณล์ดลงจ านวน 575.0 ลา้นบาท สาเหตุหลักมาจากผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน ทัง้นีสิ้นทรพัยส่์วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ไดแ้ก่ที่ดิน อาคารและอปุกรณข์องโรงไฟฟ้าคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ย
ละ 57.9 ของสินทรพัยร์วม   

ดา้นหนีสิ้น กลุ่มบริษัทฯมีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 18,509.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 820.2 ลา้นบาท จาก 17,689.1 ลา้น
บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็นอตัราเพิ่มรอ้ยละ 4.6 โดยหนีสิ้นท่ีเพิ่มขึน้หลกัๆมาจาก การออกหุน้กู ้1,500.0 ลา้น
บาท เพื่อใชล้งทนุในโครงการต่างๆ 

ส าหรบัส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มจาก 6,374.2 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  เป็น 7,300.3 ลา้นบาท ณ สิน้
ไตรมาส 1 ปี 2565 คิดเป็นอตัราการเพิ่มรอ้ยละ 14.5 และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 5,884.1 ลา้นบาท ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  เป็น 6,793.1 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2565 คิดเป็นอตัราการเพิ่มรอ้ยละ 15.4 
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อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (งบการเงินรวม) ลดลงจาก 2.78 เท่า ณ สิน้ปี 2564 เป็น 2.54 เท่า ณ สิน้
ไตรมาส 1 ของปี 2565  ส าหรบัอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เพิ่มขึน้จาก 0.58 เท่า ณ 
สิน้ปี 2564 เป็น 0.68 เทา่ ณ สิน้ไตรมาส 1 ของปี 2565  

 

 


